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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
Central Projectos comemora 20 anos
O último ano foi marcado pela concretização do processo de internacionalização. Este
processo, iniciado em 2009, tornou-se numa realidade e numa mais valia para
qualidade dos serviços prestados e para a própria empresa.
Soubemos crescer com humildade, conscientes do mercado e das limitações, implementando
soluções inovadoras e diversificando a nossa atividade, procurando dar respostas cada vez mais
completas às solicitações do cliente. Foi um crescimento sustentado, assente no rigor e na
qualidade, que nos permitiu adquirir a experiência e a capacidade técnica necessárias para
crescer também em mercados como Cabo Verde e Angola.
No ano em que assinalamos o 20º aniversário da empresa, que se comemora no próximo dia 22
de março, congratulamo-nos por ver o esforço reconhecido além fronteiras.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, março de 2013

Central Projectos presente na Tektónica Moçambique
A Central Projectos esteve presente na feira Tektónica Moçambique, Feira
Profissional da Construção, Imobiliário, Ambiente, Energia e Segurança, no
stand 2B10, que decorreu entre os dias 28 de Fevereiro e 03 de Março de
2013, no Centro de Congressos e Conferências Joaquim Chissano.
A participação nesta feira teve como objetivo consolidar as relações já
iniciadas com entidades locais e dar a conhecer a Central Projectos junto de potenciais novos
clientes.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, março de 2013

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
Novas obras de fiscalização em Cabo Verde
A Central Projectos, em consócio com a empresa local FPS, irá iniciar a
fiscalização de mais duas obras em Cabo Verde, num total de 500 habitações
em Achada Palha Sé, município da Praia, na Ilha de Santiago, no âmbito do
Programa Casa para Todos. Trata-se da construção de 500 habitações de
interesse social que inclui espaços comerciais, salas de condomínio, parque
infantil, vias de acesso e respetivas infraestruturas.
O prazo de execução é de 26 meses para cada obra e a Central Projectos estará presente com
um Engenheiro Coordenador, dois Engenheiros Civis Seniores, um Engenheiro Eletrotécnico, um
Topografo Sénior e quatro Engenheiros Fiscais.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, março de 2013
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Visita à obra de Tira Chapéu e Achada Grande de Trás
Tendo em vista o acompanhamento e conhecimento das empreitadas do
Programa Casa Para Todos no círculo eleitoral onde foram eleitos, os
deputados da Assembleia Nacional de Cabo Verde, do partido PAICV, eleitos
por Santiago Sul, visitaram, no dia 15 de Fevereiro, as obras de Tira Chapéu
e Achada Grande de Trás, na Praia, cuja Fiscalização está a cargo da
Central Projectos e da consorciada cabo-verdiana FPS. A acompanhar os
deputados, além dos responsáveis da IFH (Gestor dos Projetos), estiveram também os
responsáveis do Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território. Durante a visita
foi possível constatar a satisfação pelo andamento dos trabalhos e a certeza da criação de uma
mais valia para os futuros residentes e população envolvente.
No dia 4 de Março, a obra de Tira Chapéu foi visitada pelo Ministro do Ambiente, Habitação e
Ordenamento do Território, Dr. Antero Veiga, e pela Ministra da Juventude, Emprego e
Desenvolvimento dos Recursos Humanos, Dra. Janira Hopffer Almada, acompanhados pelo
Representante do Ministério da Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território para o
Programa Casa para Todos, do Presidente do Conselho de Administração, do Administrador
Técnico e do Diretor Técnico da IFH - Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. e do Coordenador do
Gabinete Casa Para Todos.
Central Projectos Sucursal de Cabo Verde, Dept.º de Fiscalização, março de 2013

CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

Técnicas de Reabilitação de Construções

Fundec

11 a 22 de março de 2013

Inspeção e Manutenção de Pontes

Fundec

18 e 19 de março de 2013

Gestão de Projetos de Construção

Fundec

8 de abril de 2013

Beneficiação - Reabilitação de estradas

FEUP

12 de abril a 17 de maio

Patologia e Inspeção de Construções

Fundec

27 de maio a 7 de junho de 2013

LIVROSLIVROSLIVROS
GOMES, António Augusto Araújo, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Publindústria, 2013

AGENDAAGENDAAGENDA
MARÇO | JUNHO
4º Encontro do Conselho das Associações de Engenharia Civil dos Países de Língua
Portuguesa e Castelhana, Colunata de Eventos, Bom Jesus, Braga, 13 e 14 de Março de 2013.
4º Congresso Ibero-Americano de Engenharia Civil, Palácio da Bolsa, Porto, 15 de Março de
2013.
Segurex - Salão Internacional de Proteção e Segurança, FIL, Parque das Nações, 7 a 11 de
Maio de 2013.
1ª Expo Energia da Lusofonia, Cascais, 6 a 8 de Junho de 2013.

LINKSLINKSLINKS
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http://www.aecops.pt | Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
http://www.appconsultores.org.pt | Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores
http://arquitectos.pt/ | Ordem dos Arquitetos
http://www.civil.ist.utl.pt | Instituto Superior Técnico | Departamento de Engenharia Civil e
Arquitetura
http://www.construlink.com | Portal da Construção
http://www.dre.pt | Diário da República Digital
http://www.engebook.com | Livraria Online de Engenharia e Gestão
http://www.itecons.uc.pt | Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências
da Construção
http://www.ordemengenheiros.pt | Ordem dos Engenheiros
http://www.topinformatica.pt | Top Informática
http://www.uc.pt/fctuc | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
Lei n.º 7/2013 de 22 de Janeiro
Aprova o regime de acesso e exercício das atividades de realização de auditorias energéticas, de
elaboração de planos de racionalização dos consumos de energia e de controlo da sua execução
e progresso, nomeadamente mediante a emissão de relatórios de execução e progresso, no
âmbito do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) e no âmbito de
aplicação do regulamento da gestão do consumo de energia para o setor dos transportes,
aprovado pela Portaria n.º 228/90, de 27 de março, alterando o Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15
de abril.
Lei n.º 9/2013 de 28 de Janeiro
Aprova o regime sancionatório do setor energético, transpondo, em complemento com a
alteração aos Estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, as Diretivas n.os
2009/72/CE e 2009/73/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que
estabelecem regras comuns para o mercado interno da eletricidade e do gás natural e revogam,
as Diretivas n.os 2003/54/CE e 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
junho de 2003.

TESTEMUNHOTESTEMUNHOTESTEMUNHO
Com o objetivo de reunir e divulgar a opinião dos nossos parceiros face à empresa e aos serviços
por nós prestados, convidamos os leitores a enviar um breve testemunho sobre a Central
Projectos que, posteriormente, será publicado no nosso site.
Poderá enviar o seu testemunho através do e-mail geral@centralprojectos.pt.

CONTACTOSCONTACTOSCONTACTOS
Portugal
Rua Brigadeiro Correia Cardoso | 340 r/c Dto | 3000 - 084 Coimbra
Telefone: +351 239 712 998 | +351 239 046 995 | Fax: +351 239 716 976
Cabo Verde
Achada de Santo António | Caixa Postal 974 | Cidade da Praia
Telefone: +238 91 22 761 | +238 95 71 712
Angola
Calçada do Município, 17, 1º | Luanda
Telefone: +244 945 262 294
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geral@centralprojectos.pt | www.centralprojectos.pt

Para terminar a subscrição da Newsletter envie um e-mail para news@centralprojectos.pt com o assunto 'Terminar subscrição da
Newsletter' ou contacte os nossos serviços.
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